
PRODUCENT: PRODUCENT: LOTTEN SLÄTT KARLUNG 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt Teckenspråk, den 22 november 2019 

     

Lilla Aktuellt skola och Lilla Aktuellt teckenspråk är ett samarbete mellan SVT och UR. Båda 

programmen sänds på fredagar. De tar upp veckans viktigaste händelser och vänder sig särskilt till 

barn och unga som tittar i klassrummet.   

   

Lilla Aktuellt teckenspråk vänder sig till döva barn och ungdomar med veckans utvalda 

nyheter.    

   

Lilla Aktuellt teckenspråk sänds fredagar kl. 14.45 och repriseras lördagar 13.15 i SVT 

Barnkanalen.     

   

Lilla Aktuellt skola sänds på webben kl. 10.00 och i Barnkanalen kl. 14.30.    

Arbetsbladet består av uppgifter som knyter an till programmet.    

Klipp och annat material om programmen finns på webben:    
   

https://urplay.se/serie/213291-lilla-aktuellt-teckensprak 

   

Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på sociala medier.    

 

Huvudnyheter    

• Brand i Australien 

Happ hänt   

• Futsal VM för döva  

 

Rätt svar: 2, 1, 1, X 

 

UPPGIFTER 

https://urplay.se/serie/213291-lilla-aktuellt-teckensprak


Bränder i Australien  

UPPGIFT – SÖK FAKTA  

Australien har drabbats av stora skogsbränder. På vissa platser är det så våldsamma bränder att 

myndigheterna har varnat människor att lämna platser dom är på för att det är för farligt. 

Vad är egentligen en skogsbrand och hur ser den ut? Dela in er i grupper och undersök. 

 

• Använd sökmotorer för att hitta olika typer av skogsbränder.  

Varje grupp väljer en brand att ta reda på mer om.  

• Vad är en skogsbrand och varför är de så farliga? När är det störst 

risk för en skogsbrand? Ge exempel på varför skogar börjar brinna. 

• Filma er själva när ni gör en VV eller rita upp hur er typ av brand går till från start till slut.  

• Presentera ert arbete för klassen! 

 

UPPGIFT – NUTIDSORIENTERING 

  

1. Nyligen avslutades VM för döva i futsal. I vilket land hölls mästerskapet?  

1 Norge 

X Thailand 

2 Schweiz  

2. Vem tilldelades mästerskapets bästa herrspelare under 21 till?  

1 Amadeus Lantz  

X Gor Sargisyan  

2 Aleksandar Skovin 

 

3. Vilket damlag blev världsmästare?  

1 Brasilien  

X Sverige 

2 Japan  

 

4. Vilket herrlag blev världsmästare? 



1 Sverige 

X Spanien 

2 Schweiz  

 

Tipsa oss!    

    

Har ni tips på nyheter eller andra spännande saker på gång som ni tycker vi borde berätta 

om i Lilla Aktuellt teckenspråk? Kontakta redaktionen!    

    

Mejla till: teckensprak@ur.se    

 

mailto:teckensprak@ur.se

